
 

 

 

Na temelju članka 3. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima i 

namještenicima («Narodne novine» broj 27/01), a u svezi s člankom 96. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01 i 60/01), 

članka 12.  Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i službi  ("Službeni glasnik Županije 

splitsko-dalmatinske" broj 1/97, 1/99, 11/01 i 9/03)i članka 34. Statuta Splitsko – 

dalmatinske županije («Službeni glasnik» broj 11/01 i 7/03),  Županijsko poglavarstvo 

Splitsko-dalmatinske županije na 50. sjednici  održanoj  dana 27. travnja 2004. donijelo 

je  

 

P R A V I L N I K 

O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG ODJELA 

ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnji red Upravnog odjela za poslove lokalne 

samouprave, radna mjesta, stručni uvjeti za njihovo obavljanje, opis poslova i zadaća koji 

se na njima obavljaju i broj njihovih izvršitelja.    

 

Članak 2. 

 

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave ostvaruje suradnju s lokalnim 

jedinicama s područja Županije, (su)financira njihove programe i projekte, surađuje s 

vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u Županiji i osigurava sredstva za njihov 

rad, rješava u drugom stupnju žalbe protiv pojedinačnih akata upravnih tijela jedinica 

lokalne samouprave, obavlja pravno savjetodavne poslove iz djelokruga Županije kao 

jedinice područne (regionalne) samouprave kao i poslove koji nisu u djeklokrugu drugih 

upravnih odjela.  

Članak 3. 

 

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave  se ustrojava  bez unutarnjih 

ustrojbenih jedinica. 

Članak 4. 

 

Nazivi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,  opis 

poslova i zadaća koji se na njima obavljaju i broj izvršitelja  utvrđuje se kako slijedi: 

 

Red. 

  br.        

Naziv radnog 

mjesta 

Uvjeti Opis poslova 

i zadaća 

Broj 

izvršitelja 

1.   Pročelnik        

Stručni savjetnik 

VSS pravne,                              

ekonomske, 

tehničke ili druge 

odgovarajuće                     

struke, najmanje                                   

5 godina radnog                                      

Rukovodi Odjelom, ostvaruje                                 

suradnju s jedinicama  lokalne 

samouprave radi rješavanja pitanja 

u cilju ravnomjernog razvitka 

lokalne samouprave, sudjeluje u 

stručnoj obradi najsloženijih pitanja 
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staža  u struci           

i položen državni                                    

stručni ispit                 

iz djelokruga Odjela za sjednice 

Skupštine, Poglavarstva i njihovih 

radnih tijela, sudjeluje u 

provođenju zaključaka Odbora za 

lokalnu samoupravu i upravu i 

Odbora za međudržavnu i 

međužupanijsku suradnju, surađuje  

s drugim odjelima Županije u izradi 

akata za sjednice Poglavarstva,                                             

Skupštine i njihovih radnih tijela, 

izrađuje izvješća i druge analitičko- 

stručne materijale za potrebe 

župana i Poglavarstva, obavlja i 

druge poslove koje mu odredi 

župan. 

 

2. Stručni savjetnik  za 

pravna pitanja 

VSS pravne           

struke, položen 

državni  stručni 

ispit i najmanje 5 

godina radnog 

staža  u struci     

Stručno priprema nacrte i          

prijedloge akata iz djelokruga 

Odjela, a koji su u nadležnosti  

Skupštine i Poglavarstva, kao i 

akata u oblastima u kojima ti 

 poslovi nisu povjereni drugim 

 upravnim odjelima, prati rad  

 vijeća i predstavnika nacionalnih 

manjina na području Županije, prati 

rad i sudjeluje u provođenju                                                                 

zaključaka Odbora za lokalnu 

samoupravu i Odbora za 

međudržavnu i međužupanijsku 

suradnju, daje  pravne savjete iz 

djelokruga odjela lokalnih jedinica 

i obavlja druge poslove koje mu 

odredi pročelnik. 

 

1 

3.  Upravni savjetnik   VSS pravne           

struke, položen 

državni  stručni 

ispit i najmanje 5 

godina radnog 

staža  u struci     

Vodi upravni postupak  i rješava u 

najsloženijim upravnim stvarima, 

donosi drugostupanjska 

rješenja u predmetima gdje 

je izjavljena žalba protiv 

pojedinačnih akata upravnih 

tijela jedinica lokalne samouprave  

sukladno članku 76.Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj)                                            

samoupravi, obavlja i druge 

poslove koje mu odredi pročelnik 

Odjela. 

1 

4.  Administrativni      SSS upravne ili Obavlja uredske poslove za         1 



 3 

tajnik – tajnica   

pročelnika 

druge 

odgovarajuće     

struke, položen                                       

državni stručni                                                    

ispit i 1godina 

radnog staža u 

struci                                                                         

pročelnika Upravnog odjela, 

poslove prijepisa, a po potrebi  

i druge poslove 

 

 

Službenici na radnim mjestima iz stavka 1. ovog članka koji se primaju na 

neodređeno vrijeme putem javnog natječaja obvezni su na probni rad u trajanju od tri 

mjeseca sukladno zakonu. 

 

Članak 5. 

 

Pročelnika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje jedan od službenika 

kojeg on odredi. 

 

Članak 6. 

 

Sukladno odredbama ovog Pravilnika službenicima i namještenicima iz članka 4. 

ovog Pravilnika izdat će se rješenja o raspoređivanju u roku od 15 dana od dana stupanja 

na snagu ovog Pravilnika. 

 

Članak 7. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu 

upravnih odjela i Tajništva Splitsko - dalmatinske županije («Službeni glasnik» broj 5/01 

– pročišćeni tekst). 

 

Članak 8. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja i  objavljuje se u 

«Službenom glasniku Županije splitsko –dalmatinske».    

 

KLASA: 022-04/04-02/79 

URBROJ: 2181/01-02-04-1 

Split, 27. travnja 2004. 

 

 

                                                                                                     ŽUPAN 

 

 

 

                                                                                            Kruno Peronja, v.r.  


